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بهترین مردن ها، شهادت است. باالترین اجرها برای انســانی که در راه خدا مبارزه می کند، 
نوشیدن شربت گوارای شهادت است. خوشــا به حال آن عزیزان، و گوارا باد بر آنها این نعمت 
بزرگ الهی! آنها با شــهادت، اجرشان را گرفتند. شــهادت، یعنی وارد شدن در حریم خلوت 
الهی، و میهمان شدن بر سر سفره ی ضیافت الهی؛ این کم چیزی نیست؛ این خیلی باعظمت 
است. پروردگارا ! تو را به حق خون شــهیدان، تو را به حق اولیایت، تو را به حق صاحب الزمان 

)ارواحنافداه(، مرگ ما را هم به شهادت در راه خودت قرار بده.   70/10/11  

شهادت، یعنی وارد شدن در حریم خلوت الهی

این شماره تقدیم می شود به روح پرفتوح  
شهید سرهنگ خلبان محمد نوژه
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پیـرو سـخنان حضـرت آیـت اهلل العظمـی خامنـه ای )مدظلـه العالـی( رهبـر معظـم انقـاب 
اسـامی کـه در تاریـخ 22 مـرداد مـاه در جمع هـزاران تـن از اقشـار مختلف مـردم بیان شـد، 
از آنجایـی کـه برخـی از حاضـران دربـاره ی فـرازی از سـخنان معظم لـه دچـار ابهـام شـدند و 
بـه دنبـال آن ، ایـن فـراز انعـکاس تحریـف شـده ای در رسـانه ها یافـت، به اطـاع می رسـاند: 
فرمایشـات معظم لـه ناظـر بـه صـدور اجـازه بـرای مذاکـرات وزیـر خارجـه دولـت یازدهـم و 

همتـای آمریکایـی اش بـوده اسـت. رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در ایـن دیـدار فرمودنـد:
»در قضیـه برجـام، بنده اشـتباه کـردم اجـازه دادم کـه وزیر 

خارجـه ی ما بـا آن هـا صحبـت کنـد، ضـرر کردیم.«

به دنبال انعکاس تحریف شده بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار اخیر
خط حزب اهلل منتشر می کند:

اصل جمله رهبر انقالب چه بود؟ 

ــدارد؛  ــچ بن بســتی وجــود ن در کشــور هی
در همیــن زمینــه ی اقتصــادی، هیــچ 
این جــور  نــدارد.  وجــود  بن بســتی 
نیســت کــه راِه حــل نباشــد؛ نخیــر، 
مشــکات کشــور، مشــکات اقتصــاد، 
شناخته شــده اســت، راِه حل هــا هــم 
شناخته شــده اســت. کننده هــا بایــد 
ان شــاءاهلل هّمــت کننــد، دامــن هّمــت بــه 
ــدـ  کمــر بزننــد، کــه خــب شــروع کرده ان

اینکــه دشــمن و بــه تبــع دشــمن 
ــان  ــی در ف ــت داخل ــّده آدم پس ــک ع ی
مطبوعــه، در فــان ســایت اینترنتــی 
این جــور تبلیــغ کننــد کــه »کشــور 
ــی  ــچ راه ــه بن بســت رســید، هی ــر ب دیگ
وجــود نــدارد جــز اینکــه پنــاه ببریــم بــه 
فــان شــیطان یــا فــان شــیطان اکبــر«، 
ــت اســت. دســتگاه های  ــن دیگــر خباث ای
ـــ چــه صداوســیما، چــه  تبلیغاتــی ـ 

ــای فضــای  ــن وبگاه ه ــات، چــه ای مطبوع
ــند در  ــدی نپاش ــذر ناامی ـــ ب ــازیـ  مج
ــک  ــه ی ــد ک ــرف نزنن ــوری ح ــردم؛ ج م
عــّده ای را ناامیــد کننــد از اســام... گاهــی 
در یــک روزنامــه ای، در یــک برنامــه ی 
تلویزیونــی ای، یــا در یــک برنامــه ی 
رادیویــی، جــوری حــرف زده می شــود 
ــه  ــل اینک ــب! مث ــد »عج ــه آدم می بین ک
همــه ی درهــا بســته اســت«؛ خــب 

ــت...  ــته نیس ــا بس ــت؛ دره ــور نیس این ج
اگــر کســی اعــام کنــد کــه نخیــر، 
نمی شــود دیگــر کاری کــرد و دیگــر کار از 
ــت-  ــام بن بس ــی[ اع ــته -]یعن کار گذش
اگــر کســی چنیــن کاری را بکنــد، یــا 
جاهــل اســت یــا حــاال عــرض کــردم مــن 
ــی  ــه کس ــت ب ــبت خیان ــم نس نمی خواه
ــر  ــت؛ اگ ــه اس ــرف، خائنان ــا ح ــم اّم بده

ناشــی از جهالــت نباشــد.

حرف خائنانه ای که بعضی افراد آن را تکرار می کنند

نمی گوینـــد  صریحـــاً  را  جنـــگ 
می جنگیـــم اّمـــا بـــه خیـــال خودشـــان 
ـــا  ـــن حرفه ـــا ای ـــه و ب ـــا کنای ـــاره و ب ـــا اش ب
می خواهنـــد بگوینـــد خاصـــه ممکـــن 
ـــگ  ـــبِح جن ـــد. ش ـــگ راه بیفت ـــت جن اس
را بـــزرگ می کننـــد بـــرای اینکـــه 
ــت را بترســـانند یـــا ترســـوها را  یـــا ملّـ
ــا یـــک  ــره مـ ــون باالخـ ــانند؛ چـ بترسـ

ـــا  ـــر اینه ـــم دیگ ـــم داری ـــو ه ـــت ترس مش
ــد؛  ــد شـ ــگ نخواهـ ــانند... جنـ را بترسـ
چـــرا؟ بـــرای خاطـــر اینکـــه جنـــگ دو 
طـــرف دارد: یـــک طـــرف مـــا هســـتیم، 
یـــک طـــرف او اســـت؛ مـــا کـــه خـــب 
جنـــگ را شـــروع نمی کنیـــم، مـــا 
هیـــچ جنگـــی را شـــروع نکرده ایـــم. 
افتخـــار جمهـــوری اســـامی ایـــن 

ـــروع  ـــا ش ـــی را م ـــچ جنگ ـــه هی ـــت ک اس
نکرده ایـــم... آمریکایی هـــا هـــم جنـــگ 
را شـــروع نمی کننـــد، بـــرای اینکـــه 
گمـــان می کنـــم آمریکایی هـــا هـــم 
می داننـــد کـــه اگـــر جنگـــی را اینجـــا 
ـــان  ـــه ضررش ـــد ب ـــد، صددرص ـــروع کنن ش
تمـــام خواهـــد شـــد... جمهـــوری 
ـــه ای  ـــران آن مجموع ـــت ای ـــامی و ملّ اس

ـــّرض  ـــا تع ـــه آنه ـــس ب ـــه هرک ـــتند ک هس
ـــا  ـــد، اّم ـــه بزن ـــت ضرب ـــن اس ـــد ممک بکن
ضربـــه ی بزرگ تـــر را خـــودش خواهـــد 
ـــوری  ـــاال این ج ـــا ح ـــه ت ـــورد؛ کمااینک خ
ــم  ــار هـ ــک بـ ــا یـ ــوده. آمریکایی هـ بـ
اینجـــا حملـــه کردنـــد بـــه طبـــس 
-یادتـــان هســـت- خودشـــان را نجـــس 

ــد! ــتند رفتنـ ــد، برگشـ کردنـ

هر کس جنگ با ایران را آغاز کند، صد در صد ضرر خواهد کرد

آمریکایی ها همیشـه درخواسـت داشـته اند با ما 
مذاکـره کنند. حـاال ما چـرا مذاکـره نمی کنیم؟... 
فرمـول  آمریکایی هـا  اسـت:  ایـن  عّلـت، 

مذاکراتی شـان ایـن اسـت کـه می گویـم:

1. مذاکـره اّوالً در عرف سیاسـی به معنای نشسـتن و حـرف زدن و احوالپرسـی کـردن که نیسـت، مذاکره 
یعنی دادوسـتد... خب، آمریکایی هـا چون مّتکی هسـتند به قـدرت نظامی و قـدرت پولی و قدرت رسـانه ای 
وقتی که با یـک طرفـی می خواهند مذاکـره کننـد، اهداف اصلـی خودشـان را قبًا برای خودشـان مشـّخص 
می کنند؛ حـاال بعضـی از آن اهـداف را بـه زبان هـم می آورند، بعضـی را هـم نمی گوینـد؛ در اثنـای کار مرتّب 
دبّـه می کننـد، مرتّـب اضافـه می کننـد، مرتّـب چانـه می زننـد، اّما اهـداف اصلـی برای خودشـان مشـّخص 

است. 

2. دّوم، از ایـن اهـداف اصلی یک قـدم عقب نمی نشـینند. بله، اهـداف فرعـی و چیزهای بیخـودِی کم ارزش 
را در حاشـیه گاهـی می آورنـد و از آنهـا صرفِ نظـر می کننـد کـه به ظاهـر یک نـوع عقب نشـینی اسـت، اّما از 

مقصود اصلی و اهداف اصلی شان مطلقاً عقب نشینی نمی کنند، امتیاز اصًا نمی دهند. 

4. چهـارم، خـودش به جـای اینکـه در مقابـل آنچـه از او نقـد 
می گیـرد چیـز نقـدی بـه او بدهـد، مثل هـر معاملـه ای که شـما 
پـول می گیریـد و جنـس بایـد بدهیـد، جنـس نمی دهـد؛ نقـد 
وعده هـای  اّمـا  می دهـد،  وعـده  مقابلـش  در  می گیـرد،  را 
قرص ومحکـم: مطمئـن باشـید، تردیـد نکنیـد، شـک نکنید؛ 
بـا وعـده دل طـرف مقابـل را خـوش می کنـد و طـرف مقابل 
]هـم[ می بینـد دارد وعـده می دهد بـا ایـن قرصی و بـا این 

محکمی. 

5. مرحله ِی آخر؛ بعد که قضّیه تمام شــد و کارش 
گذشــت، زیر همین وعده هم می زند، این وعده ی 
قرص ومحکم را هم مثل بــاد هوا فراموش می کند! 
روش مذاکره ی آمریکایی ها این است... خب با این 
طرف مقابل نمی شود مذاکره کرد؛ با این دولت 
نمی شود مذاکره کرد. درباره ی مسائل گوناگون، 
هر دولتی که با این دولت مذاکــره کند، ]او[ 
مشکل درست می کند؛ مگر اینکه هم جهت 

باشند، مثل انگلیس.

3. ســّوم، از طرِف مقابِل مذاکره امتیاز نقد می خواهنــد، از او وعده قبول 
نمی کنند؛ می گویند ما اطمینان نداریم، امتیاز نقد از او مطالبه می کنند... اگر 
چنانچه طرف مقابل از دادن امتیاز نقد امتناع بکند، هوچی گری تبلیغاتی و 
رسانه ای و هیاهو در سطح دنیا راه می اندازند که بله، اینها مذاکره نمی کنند... 
یک هیاهوی عظیمی که معموالً طرف مقابل کم می آورد در مقابل این هیاهو؛ 

معموالً طرف مقابل منفعل می شود، دچار انفعال می شود.

چرا مذاکره با 
آمریکا ضرر دارد؟

1. یکی از کارهایی که حتماً باید انجام بگیرد، مقابله ی با فساد است. این نامه ای 
که رئیس محترم قّوه ی قضائّیه پریروز به ما نوشتند و ما هم جواب دادیم و تأکید 
کردیم، یک گام مهّم مثبتی است برای مقابله ی با فساد و مفسد؛ مفسد بایستی 
مجازات بشود. خب حاال چرا این را ما علنی می گوییم و اصرار می کنیم؟ برای 
خاطر اینکه تجربه نشــان داده که وقتی با فساد و با مفســد، مواجهه و مقابله 

صورت می گیرد، جیغ ودادهایی از گوشه وکنار بلند می شود. 

2. من ده دوازده ســال قبل از این یک نامه ای نوشــتم به ســران سه قّوه 
درباره ی فســاد؛ آنجا گفتم که این یک... اژدهای هفت ســر اســت؛ فساد 
این جوری است، یک سرش را زدی، چند سر دیگر دارد که باال می آیند؛ باید 
به طور کامل با آن مواجهه بشــود. اینکه علنی می کنیم، برای این است که 
همه بدانند، همه بفهمند بنا است با مفســد بدون رعایت هیچ ماحظه ای 

برخورد قاطع صورت بگیرد. 

3. بعضی ها وقتی درباره ی فساد حرف می زنند، افراطی حرف می زنند، حواستان باشد! یک جوری حرف می زنند که گویا همه فاسدند،... نه آقا،این جوری نیست؛ یک تعداد کمی فاسدند... بعضی ها 
تعبیرات فرنگی هم به  کار می برند: »فساد سیستمی«؛ نه آقا!... این همه مدیر پاک دست، این همه کارگزار مؤمن و پاک دست در سرتاسر کشور در همه ِی دستگا ه ها وجود دارند، دارند زحمت می کشند؛ 
چرا به اینها ظلم می کنید؟... بله! در نظام اسامی یک نفر هم نباید فاسد باشد؛ اّما آنچه وجود دارد، مثاً ده فاسد است، نه ده هزار فاسد؛ خب اینها خیلی تفاوت دارد؛ این را توّجه داشته باشید. بعضی ها 
در حرف زدن، در نوشتن؛ حاال که دیگر فضای مجازی هم هست، راحت برمی دارند اینجا و آنجا مینویسند »آقا همه را فساد گرفته«؛ نه آقا! این جوری نیست... توّجه داشته باشید که افراط و تفریط در 

همه ی چیزها غلط است.

دستور مهم رهبر انقالب برای مبارزه با فساد

1. مشکات معیشتی، امروز چیزی است که 
آحاد مردم، همه آن را احساس می کنند؛ یک 
بخشی از مردم هم بشّدت و واقعاً زیر فشارند؛ 
گرانی هست؛ در مواد غذایی، گوشت، تخم مرغ، 
مرغ، بقّیه ی چیزهــای الزم در زندگی، اجاره 
بهای مسکن، در وسایل منزل، وسایل دیگر و 
امثال اینها... مشکات اقتصادی 
کنونی کشور است. کارشناسان 
اقتصادی کشــور و بســیاری از 
مســئولین، مّتفقند بر اینکه عامل این 
حوادث، تحریم های خارجی نیست، عامل 
این حوادث، درونی است، مشکات داخلی است. 
بسیاری از مسئولین هم این را بر زبان آورده اند، گفته اند... نه اینکه تحریم ها 
اثر ندارد؛ چرا، تحریم ها هم اثر دارد؛ اّما عمده ی تأثیر، مربوط به عملکرد ماها 

است... بیشتِر مشکل، ناشی از مسائل درونی و داخلی خود ما است. 

2. در همین قضّیه ی ارز و ســّکه و این حرف هایی که این دو سه ماهه پیش آمد، 
خب، مبالغ زیادی... بر اثر بعضی از بی تدبیری ها و بی توّجهی ها، آمد دست افرادی 
که از آن سوءاســتفاده کردند... خب اینها مشــکات مدیریّتی اســت؛ این ربطی 
به تحریم ندارد. مسئولین محترم کشــور، به این معنا اذعان دارند؛ قبول دارند که 
مشکِل این جوری هست؛ بنابراین بسیاری از مشکات از این قبیل است. مشکات، 
مربوط به نحوه ی مدیریّت ما و نحوه ی سیاست گذارِی اجرایی ما است... ارز را یا سّکه 
را وقتی که به صورت غلط تقســیم می کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می آید 
این را می گیرد... یکی آن که این را می دهد. ما همه اش داریم دنبال آن کســی که 
»می گیرد« می گردیم... درحالی که تقصیر عمده متوّجه آن کسی است که »داد«؛ 
او را باید دنبال کرد... لکن باالخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام 
گرفته.. که ضررش به مردم برگشــت. وقتی این جور قیمت ارز ترّقی پیدا می کند 
-یعنی قیمت ریال می آید پایین- خب برای آن کارمندی که روزُمزد است یا حقوق 

اندکی دارد، دیگر چیزی باقی نمیماند.

3. نقدینگِی عظیمی در کشور به وجود آمده که این هم ناشی از اشتباهات 
است؛ خود این یکی از سیاست های اشتباه است که نتیجه اش این شده است 
که نقدینگی در کشور افزایش پیدا کند که مشکات فراوانی را به وجود آورده... 
مؤّکداً سفارش می کنم که بنشینند فکر کنند، از آدم های وارد و مّطلع و باهوش 
کمک بگیرند و راه هایی پیدا کنند برای هدایت این نقدینگِی عظیم به سمت 
تولید؛ می شود، این کار شدنی است، این کار عملی است؛ وظیفه ی مسئولین 

محترم دولتی و اقتصادی است و باید این کار را انجام بدهند. 

ریشه مشکالت اقتصادی کشور از کجاست؟

. آمریکا امروز متمرکز شده بر جنگ اقتصادی با ما؛ 
جنگ نظامی نیست و نخواهد شد اّما جنگ اقتصادی 
هســت. االن متمرکزند روی جنــگ اقتصادی؛ چرا؟ 

چون از جنگ نظامی مأیوسند.

. از جنگ فرهنگی هم مأیوسند. ببینید ...یک حرکت 
وسیع فرهنگی علیه کشور ما در دهه ی 70 شروع شد؛ 
حاال شــما نگاه کنید؛ متولّدین دهه ی 70، امروز دارند 
می روند به عنوان مدافع حرم جان می دهند... چه کسی 
این را حدس می زد؟ در همان دورانی که آن تهاجم وسیع 
فرهنگی بود، این گل ها در بوســتان جمهوری اسامی 
شکفته شدند، این نهال ها روییدند، حججی ها درست 
شدند؛ پس ما در جنگ فرهنگی پیروز شدیم و دشمن در 

جنگ فرهنگی شکست خورد. 

. در جنگ امنّیتیـ  سیاســی هم ما پیروز شدیم. 
جنگ امنّیتیـ  سیاسی شان سال 88 و حوادث سال 
88 بود. برای آن حوادث سال ها زحمت کشیده بودند؛ 
آن جور حوادث یک ســاعته و یک روزه کــه به وجود 
نمی آمد؛ چند ســال برای آن زحمت کشیده بودند؛ 
ملّت ایــران و نظام جمهوری اســامی بــر توطئه ی 

دشمن فائق آمد و پیروز شد.

. حاال دشــمن بعد از شکســتی کــه در جبهه ی 
فرهنگی خــورده و در جبهه ی امنّیتی خــورده و در 
جبهه ی سیاسی خورده و در جبهه ی نظامی خورده، 
متمرکز شــده روی جبهه ی اقتصــادی... در جنگ 
اقتصادی هدف آمریکا ایجاد نارضایی است؛ هدفشان 
این است؛ می خواهند نارضایی ایجاد کنند بلکه بتوانند 
این نارضایی را به اغتشاش داخلی تبدیل کنند... دارند 
پول خرج می کنند، زحمت می کشند برای اینکه یک 
حادثه درست کنند، این جوری از آب درمی آید؛ ملّت 
به هوش اســت، ملّت بابصیرت اســت... بله، قضایای 
معیشت، مردم را فشار می دهد، خیلی ها هم اوقاتشان 
تلخ است، ناراضی اند، اّما زیر بار توطئه و خواست سیای 
آمریکا و فان رژیم بدبخت روســیاه کــه ملّت ایران 

نمی رود!

4 جنگی که آمریکا  با
 ایران آغاز کرد
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